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לקבוצה שייך להיות הרצון מול הפרט חירות  

 
 

 החברות לוחצות
 

אתמול אחר הצהריים הלכנו כל החבורה לבלות יחד במרכז. בדרך דיברנו כל הזמן על 

חקת צוחקת עם הבנים, משהיא כזאת מעצבנת, היא כל הזמן  התלמידה החדשהצילה, 

פשת ,  כל השיעורים היא משתתפת וחושבת שהיא הכי חכמה, היא פשוט מחאיתם כדורסל

 כאילו אנחנו לא קיימים. ומתייחסתתשומת לב 

 שתלמד לקח...".נכתוב עליה משהו מביש בקבוצה כדי  בואו פתאום נטע אמרה: "

את זה," התלהבו שי ודרורית. אני לא ממש רציתי. על אף שגם אני "יאללה, בואו נעשה 

  .לבייש מישהו זו לא הדרך ללמד אותו לקחחושבת שצילה היא ממש לא בסדר, 

 יכה להסכים, וזהו."אבל נטע לא הרפתה. "נו, יערה. כולן רוצות. עכשיו רק את צר

. אנחנו עושות הכול ביחד, תמיד. אבל 'ותבינו, אנחנו חבורה של חברות, יחד מכיתה א

 הפעם, ממש לא רציתי.

 זו לא הדרך." לבייש מישהו בפני כולם "נטע, תרדי מזה. זה לא בסדר, 

את לא חלק  ?אבל נטע כבר הייתה נחושה: "את מאכזבת אותי, יערה" היא אמרה. "מה

 רה?"מהחבו
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של כל אדם להביע את דעתו  זכותו הוא חופש הביטוי וההבעה

ולומר את שברצונו לומר, מבלי שיוטלו הגבלות שרירותיות על כך, 

בכל הדרכים המשמשות לכך: דיבור, כתיבה, צילום, הסרטה, וכל 

 לחירות הדעה והביטוי"דרך תקשורת אחרת. "כל אדם זכאי 

 "עולם בדבר זכויות האדםהההכרזה לכל באי " :מתוך

 אבל, דרכו אינה ודרכי דרכי אינה דרכו"

 ועל שלנו הייעוד בעקבות הולכים שנינו

 ." אותו מכבד אני כן

 "האלכימאי" מתוך, קאולו פאולו

 

 המדינית בחשיבה יסוד עקרון היא האדם חירות

 אדם לראות אין כי המכתיבה, והפוליטית

 את לכפות רשאי אחר אדם עליו, כאמצעי

 בפני" מטרה" מהווה אדם כל כי אלא, מטרותיו

 לחירות הזכות את ראה לוק ון'ג הפילוסוף. עצמו

 של משמעותה. אדם כל של טבעית כזכות

 עצמאי יצור הוא שהאדם היא לחירות הזכות

 זכות יש אדם לכל. באוטונומיה חייו את שמנהל

 וללא עצמאי באופן חייו לגבי החלטות לקבל

 באופן חייו את ולחיות חיצוני גורם של התערבות

 זכות היא לחירות הזכות. לנכון רואה שהוא

, אדם היותו מעצם לאדם שמוענקת יתטבע

 שהוא כיוון הזו הזכות את לשלול אסור לשלטון

 מקרים ישנם, זאת עם. לאדם אותה מעניק אינו

: האדם של חירותו את להגביל צורך יש בהם

 שהוא במקרה, לעצמו סכנה מהווה הוא אם

 פוגע שהוא או אחר אדם של בזכויות פוגע

 .הציבורי ובסדר בחברה

 מתוך ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7

%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%

D7%90%D7%93%D7%9D 

 'נסטוביץ עדה: מילים/  להחליט לי תני

https://www.youtube.com/watch?v=Nw-LeYklh9s 

 

 ,הבוקר שוב עולה. בוקר 

 .כבר נו, כבר קום אומרת ואימי 

 רגע עוד לי תתני. בוקר 

 .הכר על קצת לנמנם 

 

 .מנדנדת שוב את, אמא הו 

 .להחליט לי תתני 

 .חיים'ת לי לתכנן מתעקשת את למה 

 

 ,שמיים באמצע שמש 

 .כבר בוא, כבר נו אומרת ואימי 

 ,האוכל כבר מוכן - אוכל 

 .יתקרר הוא מעט עוד 

 

 ,לי קורץ שוב כוכב. לילה

 שיחקת די, כבר נו אומרת ואימי 

 והשתוללת 

 לישון זמן הגיע כבר

ִים ֲאֶׁשר לֹא יַָּדע ֶאת יֹוֵסף: ַויֹאֶמר ֶאל  ׁש ַעל ִמְצרָּ דָּ ם ֶמֶלְך חָּ קָּ ַויָּ

ה לֹו ֶפן  ה ִנְתַחְכמָּ בָּ צּום ִמֶּמנּו: הָּ ֵאל ַרב ְועָּ ַעּמֹו ִהֵנה ַעם ְבֵני ִיְשרָּ

ה ְונֹוַסף ַגם  מָּ יָּה ִכי ִתְקֶראנָּה ִמְלחָּ הּוא ַעל שְנֵאינּו ִיְרֶבה ְוהָּ

ֵרי ִמִסים ְלַמַען ַעֹנתֹו  יו שָּ לָּ ִשימּו עָּ ֶרץ: ַויָּ אָּ ה ִמן הָּ לָּ נּו ְועָּ ְוִנְלַחם בָּ

ֵרי ִמְסְכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת ִפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס:  ם ַוִיֶבן עָּ ְבִסְבֹלתָּ

ֻקצּו ִמפְ  ֵאל: ְוַכֲאֶׁשר ְיַענּו ֹאתֹו ֵכן ִיְרֶבה ְוֵכן ִיְפֹרץ ַויָּ ֵני ְבֵני ִיְשרָּ

ה  ֲררּו ֶאת ַחֵייֶהם ַבֲעֹבדָּ ֶרְך: ַוְימָּ ֵאל ְבפָּ ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ

ם ֲאֶׁשר  תָּ ל ֲעֹבדָּ ֶדה ֵאת כָּ ה ַבשָּ ל ֲעֹבדָּ ה ְבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבכָּ ׁשָּ קָּ

ֶרְך ֶהם ְבפָּ ְבדּו בָּ  .עָּ

 יד-שמות פרק א, פסוקים ח
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